
A városi, középosztálybeli gyermekek 
élete a 19-20. század fordulóján
A középosztálybeli családokban az anyák feladata volt a háztartás vezetése és a gyermekek nevelése. Az asszonyok – a család költ-
ségvetésétől függően – egy vagy több háztartási alkalmazott segítségével végezték ezt a házimunkát. 

A gyermek fogadásakor az újszülöttet már várta a szekrényben a kimosott, szalaggal gondosan átkötött csecsemő stafírung. Sokszor 
a nagyszülők ajándékozták meg a családot a babakocsival, bölcsővel vagy kisággyal. A csecsemőt kis állványos kádban fürdették. A 
bába segítsége nem csak a szülés levezetésére korlátozódott, de a kisgyermekkel való helyes bánásmódot, és a korszerű ismere-
teket is igyekeztek átadni az édesanyának. A gyermekeket gondosan ápolták, és elvesztésüket mély tragédiaként élték meg olyany-
nyira, hogy sok esetben a kisgyermek ravatalát fotókon is megörökítették. A fotográfusok felkészültek a gyermekek fotózására is. 
Játékokat szereztek be, amelyeket kellékként használtak.

A 19-20. század fordulóján a felnőttek és a gyerekek lakóhelye fokozatosan elkülönült. Bár a gyerekek többsége még vagy a felnőt-
tekkel közös hálószobában, vagy a cselédekkel egy helyiségben aludt, megjelentek már a gyerekszobák is. 

Az iskolára úgy tekintettek, mint a társadalomba való beilleszkedésre és az önálló életvezetésre képes emberek nevelésének a szín-
terére. A fi úk 10 évesen kezdték meg a középiskolai tanulmányaikat. A lányok számára azoknak az ismereteknek az elsajátítása volt 
a fontos, amely segítette őket a feleség-, és anyaszerep ellátásában. A könyveket, iskolaszereket a váci kereskedésekben is be lehe-
tett szerezni. 
A helyi boltokban játékokat is lehetett vásárolni. A fi úk karikával, hintalóval, fakardokkal játszottak, a lányokat a családi életre a ba-
bák, babaházak készítették fel. A 20. század elejétől jelentek meg az első játék mackók. A nagyobb fi úk szívesen golyóztak, vagy mé-
tacsatákat vívtak. A nagyobb lányok kézimunkáztak. Különleges, megbecsült játék volt a kő építőkocka, melyhez különböző épületek 
rajzait tartalmazó füzetet mellékeltek. 
A szórakozás, a szabadidőnek az otthonon kívüli eltöltése a polgárság „találmánya” volt. Bár az egyesületi sportéletbe a gyerekek 
ekkor még nem kapcsolódhattak be, szívesen korcsolyáztak, teniszeztek. 

19-20.
század
foruló

Öltözködés
A csecsemő stafírungjához tartoztak a pólyák, ingecskék, sapkák, kabátkák,

 „szakálkák”. Finom anyagból, lyukhímzéssel készítette vagy a leendő édesanya, 
vagy a városokban dolgozó fehérnemű varrónők. 

A gyermekek életkoruknak megfelelő ruhát hordtak. A fi úk térdnadrágot, harisnyát, 
magas szárú cipőt, inget, vagy trikót, zakót, sapkát, vagy kalapot. Csak 14-16 éves kortól hordhat-

tak hosszú nadrágot. A lányok szoknyahossza életkoruk előre haladtával nőtt. 10 éves korban 
még csak lábszárközépig ért a ruha hossza, 16-17 éves korban kaphatott a serdülő leány hosszú 

ruhát. A kicsik ruhája mell alatt, a nagyoké derékban húzott volt. Az öltözéket harisnya, magas 
szárú gombos cipő, ünnepekkor kalap és kesztyű tette teljessé. A ruhákat már készen is 

lehetett vásárolni a pesti áruházakban, de a divatlapok alapján a helybéli 
varrónők is elkészíthették, hiszen minden hozzávalót 

meg lehetett találni a helyi 
boltokban is.



Parasztgyermekek élete 
a 19-20. század fordulóján
A hagyományos paraszti családban a gyermek születése után az anya hamar visszatért a munkába. A kisgyermeket magukkal vit-
ték a mezőre – míg otthon a bölcsőben pihent, napközben a fára, vagy erős bokorra kötött, vászonból készült „mezei bölcső” volt az 
alvóhelye. Hogy otthon ne legyen sem veszélyben, sem láb alatt, amint kikerült a bölcsőből, „ülcsikbe”, majd „állókába” tették. 

Az 5-6 éves gyermekek már megkapták első feladataikat, hogy fi atalon megkezdjék a belenevelődést a munkába. A legelső jelentős, 
önálló feladat a libapásztorkodás volt. Az őrzés a munka mellett a gyerekek számára sok játéklehetőséget nyújtott. A lányok virágot 
szedtek, koszorút fontak, kézimunkáztak, a fi úk kazlakról ugráltak, vagy csúszkáltak le. Közösen kunyhót építettek, krumplit sütöttek, 
fogócskáztak, bújócskáztak.

Nyáron – különösen a fi úk – szívesen játszottak a vízparton, vagy a vízben.  A Dunában, vagy az Ipolyban fürdőzést – mivel úszni ke-
vesen tudtak – tiltották, ennek ellenére a folyók minden évben szedtek áldozatot a vízbe merészkedő gyerekek közül.

A fi úk játékai közül a métázás, a csigázás és a golyózás volt a legkedveltebb. Fiúk egymás elleni sportjátéka volt a „pilinckázás”, vagy 
„pencezés”, melyet hosszú seprűnyél ütővel játszottak. Ezzel kellett a mindkét végén kihegyezett, hengeres fadarabot a pályán el és 
visszaütni. Kézzel nem lehetett hozzáérni – és az nyert, aki ellenfelét kiszorította a pályáról.

Mindkét nem tagjai játszottak kukoricacsutka-fi gurákkal, csutkából készült építményekkel, hordóabroncs-karikával. A lányok már 
8-10 éves koruktól tanultak kézimunkázni, főleg varrni és hímezni. Rongyból varrt játék babáikat maguk öltöztették. 

A 10-12 éves gyermekeknek azonban már nem sok idejük maradt gyereknek lenni, ennyi idős korukra a fi úk megtanultak állatot 
etetni, istállót ganajozni, 14 évesen pedig már kaszálni, szántani is tudtak. A lányok is besegítettek a főzésben, mosásban, kenyér-
sütésben, kisebbekre vigyázásban. Dicséretet nem kaptak, a testi fenyítés gyakori volt. Az ajándékozás még nem volt szokásban, ha 
a gyermeknek szüksége volt valamire, és telt rá, megvették. 

19-20.
század
foruló

Viselet
A megszületett gyermek első öltözete a kockás, vagy csíkos huzatú 

erős vászonból készült sarkos pólya volt. Ünnepi alkalmakra – pl. keresz-
telőre – volt fehér vászonpólya is, de mindennapokon a kevésbé kényes mintás 

pólyába tették a babát. A pólyából kinövő kisgyerekek 3 éves korukig általában nemük-
től független ruhát viseltek. A korabeli fotók alapján látszik, hogy ez egy kis ruhácska volt, 
melynek dereka testhez simult, deréktól pedig ráncolt kis szoknyarészt varrtak hozzá, és 

a háton gombolták. „Obonynak”, „obonyosnak” nevezték.
A három évesnél nagyobb gyermekek már nemük szerinti öltözéket kaptak és ettől kezdve 

a használt anyagok és a szabásvonalak tekintetében nem volt jelentős különbség a gyermek-, 
ifjúkori, és felnőtt ruhájukban. A gyermekkorukban is felnőttes öltözetet viselő fi úkból lett 

legények, majd férfi ak ruházatában leginkább csak méretbeliek az eltérések. A lányok 
viseleti alapdarabjai is megegyeztek a felnőtt nők ruhadarabjaival, de a hajviseletben, 

a színhasználatban, egyes jellegzetes darabokban, díszítésükben az életkor, 
a társadalmi helyzet és az alkalom jól láthatóan megnyilvánult. 

Általános volt, hogy a nagyobb testvér kinőtt ruháit 
kapták meg a kisebbek.



A városi, középosztálybeli gyermekek 
élete a 20. század első felében
A klebelsbergi oktatáspolitika a népiskolák fejlesztésével párhuzamosan a középfokú oktatás megreformálását is jelentette. A lányo-
kat és a fi úkat külön iskolákban tanították.

A népiskola négy osztályának elvégzése után választhatták a polgári iskolát azok, akik tanító- és óvónőképzőkben, valamint keres-
kedelmi és más jellegű szakiskolákban szerettek volna továbbtanulni. A négyéves képzés keretében könyvvitelt, közgazdasági, jogi, 
ipari és mezőgazdasági ismereteket tanultak. A polgári iskolákból a gimnáziumba való továbblépés a nehéz különbözeti vizsga miatt 
szinte lehetetlen volt. Az érettségit adó iskolatípusokhoz tartozott a gimnázium, a természettudományos képzést és a modern nyel-
veket előtérbe helyező reálgimnázium valamint a reáliskola, illetve a leányok számára a leánygimnáziumok mellett a leánylíceum. 
1934-ben egységessé tették a középiskolai képzést, az új magyar középiskola a gimnázium lett. Az 1938-ban megjelent gimnáziu-
mi tanterv az eddigieknél nagyobb teret szentelt az nemzeti tárgyaknak (magyar nyelv és irodalom, magyar történelem), s egyúttal 
csökkentette a görög és latin nyelv, valamint a természettudományi tárgyak óraszámát. 

A középiskolás fi úk számára a Magyar Cserkészszövetség biztosította a lehetőséget, hogy „talpraesett, a gyakorlati életben jártas, 
természetszerető, vidám és mindenekelőtt istenhívő” ifjakká váljanak. 1924-től vehettek részt magyarok is nemzetközi találkozókon. 
1933-ban Magyarország nyerte a nemzetközi találkozó, a dzsembori rendezési jogát. A Gödöllői Királyi Kastély kertjében közel 30 
000 cserkész táborozott, köztük váciak is. 

A leventeszervezeteket a testnevelésről alkotott 1921. évi LIII. tc. alapján szervezték meg. A cél a 12–21 év közötti fi úk katonai elő-
képzése és nemzeti szellemű nevelése volt. 

Változtak a lakáskörülmények. A nagyobb lakásokban elterjedt a gyerekszoba, amelynek berendezése már a gyerekek igényéhez 
igazodott. Kialakult a gyermekvilágra épülő bútoripar.

A szórakozás formái is változtak. A sportolás családi szórakozássá is vált. Télen síeltek, korcsolyáztak, nyáron strandoltak a gyerekek 
is. Az egészség jele volt a naptól barna bőr. A polgárcsaládok nyaralni jártak, vagyoni helyzettől függően külföldre, vagy belföldre. 
Népszerűvé vált a Balaton, ahová egész nyárra kiköltözhetett az anya a gyermekekkel, míg a hivatalban dolgozó apa a hétvégeken 
látogathatta meg a családot.

20.
század

első fele

Öltözködés
A ’20-as években a kislányok rövid, egyenes hajat, kis kerek 

kalapokat hordtak. Ruhájuk, kabátjuk szabása egyenes, az öv a csípőn volt. 
A ruha rövid, a zokni térdig ért, a lábon lapos sarkú, bokapántos, kerek orrú 

lakkcipő volt. A fi úk nyáron csíkos kötött pamuttrikót viseltek, télen pulóvert, s csak
 az ünnepélyes alkalomra öltöttek zakót és nyakkendőt. A matrózruha változatlanul ünnepi 
viselet maradt – a lányoknál is –, rendszerint sötétkék szövetből, fehér gallérral. Egyéb alka-

lommal általában világos színeket hordtak. 
A harmincas-negyvenes években a kislányok ruhái derékban elvágottak, a szoknya ráncolással 

bővült, rajtuk fodros kötények. A hajat elöl középen kakastaréjba fésülték, s nagy szalag-
csokorral díszítették. A fi úk nyáron kantáros rövid-, télen hosszúnadrágot hordtak, 

hétköznap kockás inggel, ünnepnap fehérrel. Kabátjuk, zakójuk a felnőttek szabását 
utánozta. Bár még mindig megkövetelték tőlük, hogy ruházatukra vigyázzanak, 

viseletük szabadabb, kényelmesebb lett. Az ünnepi viseletben megjelent 
a gyermekeknél a „bocskai”, amely sokszor iskolai ünnepi 

egyenruhának is számított, felváltva 
a matrózblúzt.



A parasztgyermekek élete 
a 20. század első felében
A két világháború között, Klebelsberg Kunó minisztersége alatt az oktatáspolitika stratégiai ágazattá lépett elő. Klebelsberg egyik 
legfontosabb célkitűzése a falusi lakosság értelmi színvonalának emelése volt, amit komoly állami anyagi ráfordítással, új népiskolák 
építésével, tanítók munkába állításával, művelődési házak és népfőiskolák létrehozásával kívánt elérni. Az 1927. évi VII. törvénycikk 
3500 új tanterem és 1750 tanítói lakás felépítését határozta el, mindez 5 éven belül el is készült. A falusi iskolák ugyanakkor a városi 
iskoláktól továbbra is különböztek, bennük a diákok többnyire osztatlan tantermekben zsúfolódtak össze. A diákok számának növe-
kedésével az egy tanítóra jutó diákok száma átlagosan a korszakban 48–52 fő között mozgott.

Az oktatási rendszer a hat osztályos elemi iskolán alapult. Aki nem akart vagy tudott tovább tanulni, annak is kötelező lett volna még 
3 évig iskolába járni, de az „ismétlő foglalkozásokra” a tanulók többsége már nem járt. A Hóman Bálint kultuszminiszter által beter-
jesztett 1940. évi XX. tc. bevezette a kötelező nyolc osztályos iskolát, amely 4 osztályos alsó, és 4 osztályos felső tagozatból állt. Az 
alsó tagozaton szeptember 1-től június 30-ig – 10 hónapig – tanultak a diákok, a felsőbb osztályokban azonban csak fél évig, október 
15-től április 15-ig, hogy az idősebb gyerekek a nyári munkák idején a paraszti gazdaságokban be tudjanak segíteni.

Az órák alatt a tanító nagy fegyelmet követelt, a rendetlenkedőket nádpálcával - körmössel, fenekeléssel - büntette.

A fi atalok nevelésére szolgáltak az ekkor létrehozott, vagy támogatott ifjúsági szervezetek is, ahol nagy hangsúlyt helyeztek a falusi 
fi atalok vallásos nevelésére (KALOT, KALÁSZ, Levente-mozgalom, Szívgárda).

Vác és a környező katolikus települések vallásos ünnepségei, körmenetei elképzelhetetlenek voltak a Szűz Mária hordozható szob-
rát vivő Mária-lányok nélkül. Mária lány feddhetetlen előéletű vallásos, paraszti származású lány lehetett. Nagy ünnepeken fehér 
ruhájukban az oltár előtt álltak, de szomorú kötelességük volt hajadon lány temetésén közösen megjelenni, ilyenkor ők vitték a lo-
bogókat. Ha valamelyik lány férjhez ment, helyére új lányt választott a Mária lányok vezetője.

A vallási ünnepek – különösen a település templomának búcsúja, vagy a Vác-Hétkápolnai búcsú – a gyermekek számára is emlé-
kezetes napok voltak, egyike a ritka alkalmaknak, amikor a gyermekek ajándékot kaptak.  A búcsúi ajándékok között a gyermekek 
körében a különböző édességek; törökméz, vattacukor, mézeskalács, játékok, bugylibicska és zajkeltő eszközök (síp, kereplő) voltak 
a legkelendőbbek. 

20.
század

első fele

Viselet
Az 1920-as évektől kezdődően, polgári hatásra kezdtek 

megjelenni először a fi úk öltözetében új elemek, mint a boltban vett, 
végig gombos ing, trikó, kötött kardigán, rövidnadrág, zokni, bakancs, a kalapot 

különféle sapkák váltották fel. A lányviseletbe is bekerült néhány kötött darab (harisnya, 
kardigán), de emellett az öltözet paraszti jellege tovább megmaradt – így gyakori volt, hogy 

míg a kisfi ú már polgári ruhában járt, lánytestvére paraszti öltözetben.
A városi, polgári gyermekek iskolai ünnepségein, színi előadásain 

ugyanekkor jelenik meg a műparaszti öltözék: a nemzeti színű 
szalagos párta, kalapszalag, lajbi, pruszlik, 

szoknya, bőgatya…



A városi gyermekek élete 
az 1950-es években
A társadalom és gazdaság „szovjetizálása” a gyermekek életét is alapvetően befolyásolta. A középosztály jelentős része a tár-
sadalmon kívül rekedt, állásukat, üzletüket elvesztették, sőt, gyermekeik továbbtanulása is sok esetben lehetetlenné vált. 
A nagyobb lakásokat felosztották, a régi tulajdonos társbérlőket kapott. Az elkobzott villákat, nyaralókat szakszervezeti üdülő-
vé, óvodává, bölcsődévé alakították.

Az erőszakos, ám ellentmondásos emancipációs törekvések a családokra is nagy hatással voltak. Az ideális nő egyszerre volt 
családanya, és a sztahanovista mozgalomban is élen járó dolgozó nő. A hivatalos családpolitika a születésszám növelése ér-
dekében tiltotta az abortuszt, és bevezette a gyermektelenségi adót. A szülést követően rövid időn belül újra munkába kellett 
állnia a nőknek, így a csecsemő hamar bekerült a gyári bölcsődékbe. Az sem volt ritka, hogy a több műszakban dolgozó anya 
ún. hetes bölcsődébe adta a picit, és csak a hétvégére vitte haza.

Az iskolákat államosították, az egyesületeket felszámolták. Az iskolarendszer átalakult. Bevezették a 8 osztályos általános isko-
lát, a 4 osztályos gimnáziumot és a szakmunkás képzést, kötelező volt az orosz nyelv tanulása. A cserkészet helyére a szovjet 
mintára szervezett úttörőmozgalom lépett. A 6-10 éves gyerekek kék nyakkendős pajtások, a 10-14 évesek piros nyakkendős 
úttörők lettek. 1957-ben Vácott alakult meg az ország első víziúttörő-csapata, a 19. számú „Búvár Kund” víziraj. A váci Hajós Alf-
réd Úttörőház víziúttörő-csapata Magyarország minden hajózható vizén rendezett túrákat.

Az általános ingyenes orvosi ellátás következtében nagymértékben csökkent a csecsemőhalandóság, ugyanakkor sok áldozata 
volt a gyermekbénulás-járványnak, amelyet csak az 1955 után bevezetett védőoltás segítségével sikerült megfékezni. 

A színház, a mozi, a könyvkiadás – az olcsó, dotált árak miatt – a tömegszórakoztatás részévé vált, ugyanakkor a kultúra a hi-
vatalos népnevelés eszköze lett. Az 1950-es évek első felében a népművelés jellegét a települések kultúrházaiban szervezett 
ismeretterjesztő előadások, és szakkörök tevékenysége határozta meg. 

A játékokat a kis boltok helyére lépő áruházban vásárolhatták. Megjelentek a szovjet képeskönyvek, a „Sztahanov fémépítő já-
ték”, amiből akár tankot is lehetett építeni. Sok neves író kényszerült gyermekkönyvet írni, mivel nem volt más lehetőségük a 
megjelenésre. Misi mókus kalandjaival, vagy Pöttyös Pannival is ekkor ismerkedhettek meg a gyerekek. 

50
évek

-es

Öltözködés
Az ötvenes évek divatját a hiánygazdálkodás és a kommunista ideológia 

határozta meg. Államosították a textilgyártást, a szabóságokat, a cipőgyárakat is. 
A Ruhaipari Tervező Vállalat az új típusú dolgozó munkás külső megjelenését állította 

példának. A „nyugati”, vagy „kispolgári” divatot mélyen elítélték. Lekerült az emberekről a lakk-
cipő, a nyakkendő, a kalap, a csipke, a fodor. Olcsó karton, fl anel és a kabáthoz felhasznált lóden 

lépett a minőségi anyagok helyébe.

A gyermekek ruháit éppúgy a Centrum Áruház Vállalatnál lehetett megvásárolni, mint 
a felnőttekét. Masni és micisapka, mackónadrág és kötényruha volt a 

jellemző viselet. Még ha tudott is az édesanya varrni, 
eltérni a fő iránytól nem volt tanácsos.  



A falun élő gyermekek 
élete az 1950-es években
A korszakban bekövetkezett társadalmi változások a gyermekek életét is átalakították. A változások között volt pozitív is, de a 
többség komoly, negatív hatású beavatkozást jelentett a falvak lakóinak életébe. Pozitívumként említhető a falvak villamosítá-
sa, mely az 1960-as évek elejére fejeződött be Pest megyében, sok településen lehetővé téve az esti tanulást, olvasást, rádió-
hallgatást. 

Az ország „szovjetizálása” a falut is elérte: a mezőgazdaság szocialista átszervezése és az erőltetett iparosítás, illetve annak 
következményei miatt a paraszti élet keretei gyors ütemben változtak. A falu átalakításának legfontosabb eleme a termelőszö-
vetkezetek létrehozása volt. A gazdák többsége azonban sokáig kitartott az egyéni gazdálkodás mellett. A kaotikus állapotok, a 
beruházás- és szakemberhiány miatt a termésátlagok az 1950-es években alatta maradtak a háború előtti évek átlagának. Nem 
csoda, hogy a falusi lakosság lelkesedése elmaradt a várttól, pedig propagandában nem volt hiány. A kommunista ideológusok 
szeme előtt egy táncoló-daloló, hímző-faragó, népviseletben járó, tsz-ben földművelést folytató épülő-szépülő falu képe rajzo-
lódott ki, de ez nem volt jellemző. A fi atalok inkább az iparban kerestek új munkalehetőséget, elhagyva a falut. Ez együtt járt a 
kivetkőzéssel, a korábbi szokások és hagyományok elhagyásával.

Mindez a gyermekek életét is meghatározta, a módosabb gazdák kulákká váltak, gyerekeiket megbélyegezték, továbbtanulá-
sukat megnehezítették. A vallási élet, amely korábban a falu szövetének fontos összetartó eleme volt, támogatottból tiltottá, 
legjobb esetben megtűrtté vált. Az iskola a hivatalos új ideológiát oktatta - a falvak lakói azonban ragaszkodtak a hitükhöz, így 
a gyermekek kettős nevelésben részesültek. A pajtások (1957-től kisdobosok) és úttörők délután a templomban jártak hittanra, 
a tanító, tanácsi dolgozó, orvos gyermekét pedig gyakran titokban keresztelték meg. 

A kollektivizálás ugyan csökkentette azoknak a gyerekeknek az otthoni munkáját, akiknek a szülei beléptek a közösbe, de he-
lyette társadalmi-mozgalmi-mozgósító feladatokat kaptak az iskolában. A szocialista jövő építéséből az iskolások is kivették 
részüket tanítóik vezetésével, például vasat, papírt, rongyot gyűjtöttek.
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Viselet
Az 1950-es években Vác környékén még sok falu lakói jártak hagyományos 

viseletben, különösen gazdag volt Csővár, Sződ, Püspökszilágy, Vácrátót, Őrbottyán 
viseletkultúrája. A tradicionális öltözethez szükséges alapanyagokat, vásznakat, selymeket, 

szöveteket, gombokat és szalagokat azonban az 1950-es években nagyon nehezen, vagy egyálta-
lán nem lehetett beszerezni. Átalakításokkal, régebbi ruhák felhasználásával még egy ideig lehe-
tett a hiányt orvosolni, de könnyebb volt levetni a sokszoknyát és áttérni a könnyebben kezelhe-

tő, kényelmesebb, boltban beszerezhető – csúnyácska – öltözetre. 
Az 1950-es évek a fő gyermekviselete a tréningruha korszakra jellemző változata, a „mackó” – 
aminek nadrág-része fölé a lányok szoknyát is vettek még. A paraszti öltözet legpraktikusabb 

darabját, a kötényt lassan felváltotta a kötényruha. 
A megmaradt viseleti darabok lassan jelmezzé váltak. A népélet romantikus oldalát 

felfedezte a hatalom, az iskolai, falusi, tsz-ünnepségek állandó elemévé vált az 
iskolások néptáncbemutatója. Ezekre az alkalmakra előkerültek a szekrény-

ből a már nem hordott hímzett ingek, 
szoknyák, pruszlikok.



A városi gyermekek élete 
az 1970-es években
A „bársonyos diktatúra” korszaka megváltoztatta a városok arculatát is. Az ipari vállalatokban munkát találó vidékről beköltö-
zők számára szükség volt olcsó lakások építésére. A részben továbbfejlesztett szovjet házgyári technológia alapján épült panel 
lakótelepek a „modern” város elengedhetetlen meghatározóivá váltak. 

A kialakuló lakótelepi életforma alapvető változásokat jelentett a gyermekek életében is. A lakótelepeken megépültek a panel 
bölcsődék, óvodák és iskolák. Bár az iskola a szakkörökkel, úttörő foglalkozásokkal, napközivel igyekezett a kétkeresős csalá-
dokban felügyelet nélkül maradt gyerekeket lekötni, a lakótelepi gyerekek a nagy tömbházak közti „játszótereken” töltötték az 
idejüket. A „kulcsos” gyerekek fogalmának kialakulása erre az időre tehető. A gyerek akár hat- hét évesen is lakáskulcsot ka-
pott, és önállóan közlekedett, elkészítette otthon a házi feladatát, esetleg egyéb, a szülők által arra a napra kiszabott más fel-
adatokat. Ezután találkozhatott a többiekkel a „téren”, ahogyan ezt ábrázolták a korszak kultikus gyerekfi lmjében, az „Utánam 
srácok”-ban. 

A gyerekek problémái, a gyereknevelés nehézségei nemcsak játékfi lmekben jelentek meg, de a televíziózás elterjedésével te-
levíziós műsorok témája is lett. Nagyon népszerű volt Ranschburg Jenő műsora, a Családi kör, amely érthetően, fi lmrészletek 
segítségével adott nevelési tanácsokat a szülőknek. Az ifjúsági fi lmek, fi lmsorozatok, vagy a gyerekeknek szóló műsorok – Cim-
bora, Zsebtévé - az iskolai szünetekben és hétvégenként ültették a tv elé a gyerekeket.

A munkaidő a ’70-es évek közepétől a kéthetenkénti szabad szombat bevezetésével rövidült. Megindult hétvégenként a gép-
kocsi áradat a városból az agglomerációba, a Dunakanyarban kiépültek a hétvégi házas nyaralóövezetek, azonban a legtöbben 
mégis túlmunkával töltötték a hétvégét. A nyaralást a két-három évenkénti szakszervezeti, vállalati üdülés, vagy az iskolai út-
törőtábor jelentette. A Balaton volt a legnépszerűbb úti cél. A legkiválóbb úttörők a Zánkai úttörőtáborban nyaralhattak.

A ’70-es években az áruházak viszonylagos árubősége, a gyermekjátékok választékának bővülésében is megmutatkozott. Tár-
sasjátékokat, fém építőjátékokat, lemezből készült kisautókat, alvós babát, a felnőttekéhez hasonló műanyag babakocsit le-
hetett vásárolni. A gyermekeknek szánt könyveket a könnyebb tájékozódás végett megkülönböztető jelzésekkel látták el: a 
kalandos „delfi n” sorozat mellett a megjelentek a „pöttyös” és a „csíkos” könyvek is. Ugyanakkor nem szűnt meg az irodalmi 
alkotások ellenőrzése, még a gyermekeknek szánt indián Karl May regényeket is cenzúrázták. Minden korosztály számára je-
lentek meg újságok: kicsiknek a Dörmögő Dömötör, a Kisdobos, a nagyobbaknak a Pajtás újság, a kamaszoknak az Ifjúsági Ma-
gazin adott lehetőséget, hogy a színes fotóival díszíthessék a gyerekszobát.

70
évek

-es

Öltözködés
A fi atalok megteremtették saját divatjukat, bár a kötelező műszálas 

iskolaköpeny eltakarta a magyar Trapper farmert. 1977-ben mutatta be a Buda-Flax 
Lenfonó és Szövőipari Vállalat az őszi BNV-n a Trapper fantázianévre hallgató szövetet 

és a belőle készült nadrágokat. Egy gyermeknadrág ára háromszáz forint volt, míg a felnőtt 
ötszázhatvan forintba került. Persze „igazi” farmert továbbra sem lehetett az állami 

áruházakban kapni, csak az „ecserin”, vagy külföldről érkező csomagból. 
A gyermekek divatja újból hasonlítani kezdett a felnőttekére, bár 

fordítva, mint korábban, most a fi atalos 
lett a mérvadó. 



A falun élő gyermekek 
élete az 1970-es években
A szocializmus építésének eredményei a falut alapjaiban átalakították. A sátortetős, egyforma kockaházak (építésük a 60-as 
években kezdődött) sorra nőttek ki falvainkban. A termelőszövetkezetek – a zárszámadó közgyűlések beszámolói szerint – 
prosperáltak, a háztáji gazdaság virágzott. Az autóbusz-közlekedés közel hozta egymáshoz a falut és a várost, de - ha hinni le-
het a korabeli reklámoknak - mindent be lehetett szerezni a falusi szövetkezeti boltokban a cukrászsüteménytől a kerékpárig. 

A lakásviszonyok megváltozása még nem hozta magával automatikusan a mindennapi élet megváltozását. Bár az új kocka-
házakban a gyerekek már nem a szülőkkel egy szobában aludtak, telente a nap nagy részét továbbra is a fűtött konyhában 
töltötte a család. A fürdőszoba sokáig inkább dísz volt, automata vízmelegítő és csatorna híján a fürdés hetente 1 alkalomra 
korlátozódott. A család általában ugyanabban a kád vízben fürdött, de többnyire a gyerekek fürödhettek elsőként.  

A busz és vonatközlekedés fejlődése lehetővé tette, hogy rendszeresen „bejárjanak” Vácra a vonzáskörzetben élők. A gyere-
kek akkor jöhettek, ha orvoshoz vitték őket (SZTK), vagy ruhát-cipőt kellett vásárolni. Az 1970-es években a váci cipővásárlás 
szülővel még elégséges indok volt igazolt iskolai hiányzásra. A szórakozási alkalmakat inkább helyben használták ki (színházi, 
vagy mozielőadás a helyi kultúrházban, könyvtárban), a nyári hedonizmus netovábbja pedig még ekkor is a vándorfagyis meg-
jelenése volt a faluban.

Az üdülés, nyaralás továbbra is csak kevesek kiváltsága volt, a gyerekek az iskola, vagy a járási, megyei úttörőszövetség szerve-
zésében juthattak el a Balatonra, vagy Budapestre.

Az 1960-as évek második felében jelentek meg a falvakban az első televízió-készülékek. Korabeli statisztika szerint 1967-ben 
1000 lakosra 77, 1970-ben 168 készülék jutott. A televíziózás élményét az Iskolatelevízió adásai is népszerűsítették. A televízió-
adások óráinak időpontjai felülírták a hagyományos tanórák rendjét, összegyűltek az osztályok az adásra, a diákok nagy örö-
mére. A televízió azonban a falusi életnél gazdagabb, sokszínűbb városi élet képét rajzolta meg, s ez a falusi fi atalságra erősen 
hatott.

A háztáji gazdaságban ugyan elkelt a gyermekkéz munkája is (pl. palántázás, öntözés, gyümölcs-szedés), de az 1970-es évek fa-
lusi gyermekeinek már több idejük jutott játékra, mint elődeiknek. A gyerekek sok időt töltöttek a szabadban, a felnőttek hagy-
ták, hogy korosztályuknak megfelelő csoportokban, „bandákban” töltsék az időt. A fi úk legkedveltebb játéka az 1970-es évek-
ben már falun is a labdarúgás volt (valódi futball-labdával), amelyet a korábbi évtizedek magyar futballsikerei alapoztak meg. 
A lányok szabadtéri játékai voltak a labdás-elkapós ügyességi játékok, közös ugrókötelezés, vagy a „gumizás”, amit 3 játékos 
játszhatott egy hosszú összekötött gumiszalag segítségével, különböző fi gurákban ugrálva a gumin kívül és belül. Az 1970-es 
években a falun élő gyerekek is kaptak bolti játékokat ajándékba, de inkább kisebb értékűeket (kártya, dominó, marokkó), mint 
drága társasjátékot. A narancs, banán, füge, táblás csokoládé is ajándék-számba ment.
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Öltözet
Csővár kivételével az 1970-es évekre a Vác környéki településeken 

megtörtént a kivetkőzés, a népviselet elhagyása. A gyerekek boltban vett, 
vagy varrónő által készített ruhákban jártak, 

mint városi társaik.


